
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 هذا يقول: ما حكم القسم بآيات هللا؟ يقول: ما حكم صيغة القسم أقسم بآيات هللا؟ 

آيات هللا تطلق ويراد بها القرآن، والقرآن كالم هللا صفة من صفاته يجوز القسم به، كما أنها 
وهذه  ،والمخلوقات ،والشمس والقمر ،تطلق ويراد بها العالمات الدالة على وحدانيته كالليل والنهار

 فاألولى تركه. ال يجوز القسم بها إذا كان اللفظ مجماًل يحتمل الجواز وعدم الجواز
 . طالب:......
  .كالمه نعم هو رب نعم،

 

 هل هناك دعاء يقال عند شرب ماء زمزم؟ 
ن صرح بعضهم أنه شربه  ،مثل هذاوالنية كافية في  ))ماء زمزم لما شرب له(( :في الحديث وا 

 ،فظة فالن، أو ما أشبه ذلكاأو في الحفظ إلى ح ،ليصل في العلم إلى مرتبة فالن من أهل العلم
ال فاألصل النية.   وا 

 

 أو رجوعه من الحج؟  هالحاج عند ذهاب هلو دعاء يق هل في
يابًا، وهو مسافر.   هو دعاء السفر ذهابًا وا 

 

وبعد العملية نصحها  ،كلية قبل ثالث سنواتاعة يقول: عمتي أجريت أو أجرت عملية زر 
 ،كما أفتى أهل العلم ،فأفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكين ،األطباء بعدم صيام رمضان

صيام  -وهلل الحمد-استطاعت  (هـ2418)وفي هذه السنة  ،واستمرت على تلك الحال لعامين
 ؟ هل تقضيالسؤال: ماذا تفعل بالشهرين الذين لم تستطع صيامهما في وقتهما ،رمضان كامالا 

 -إن شاء هللا-نها : إوهي ترغب في القضاء وتقول ؟تلك الشهرين مع العلم أنها أطعمت
 تستطيع الصيام؟ 

إن صيامك  :ونصحها األطباء بعدم الصيام إن كانوا قالوا لها ،هذه المرأة التي أجرت هذه العلمية
فأطعمت مستصحبة هذه  ،يعني خالص الصيام ال تستطيعه إطالقاً  ،ئوس منه في المستقبلمي

ن كانوا نصحوها أال تصوم في هذه السنة واحتمال أن تكون السنة  ،النصيحة فيكفيها اإلطعام، وا 
 ،ها أن تنتظر حتى تيأس من القدرة على الصياميفعل ؟ أعلم هل تستطيو أو ال تستطيوالثانية هللا

 اظر فيما قيل لها، هي نصحه األطباء بعدم الصيام، هل معنى هذا أنها ميئوس من صيامهفين
ن قالوا: ال تصومي من هذه  ،وأطعمت من أجل هذا اليأس؟ هذا يكفيها اإلطعام ،مستقبالً  وا 
الصيام فيما بعد انتظري، فعليها االنتظار؛ ألن اإلطعام ال يجوز  يواحتمال أن تستطيع ،السنة

 صل اليأس التام من الصيام. ما لم يح



 

 يحصل التحلل األول؟  يقول: بم
ذا فعلت اثنين من هذه  ،رمي، والحلق أو التقصير، والطواف"يحصل بفعل شيئين من ثالثة: ال وا 

 وحل له إال ما يتعلق بالنساء.  ..،الثالثة حل لها كل شيء إال ما يتعلق
 

 سلمان العودة؟ :بلوغ المرام للشيخرأيك بشرح كتاب الطهارة ليقول: ما 
 ولذلك ال أستطيو الحكم عليه.  ،ما قرأت فيه

 

هل أفضل  ،يقول: أعيش في عشوائية وتخبط وتشعب في الحفظ والطلب خاصة في الفقه
ثم أنتقل إلى  ،طريقة أن أبدأ في باب معين وأفصله وأحفظ األقوال واألدلة والراجح في المسألة

 أفيدونا؟  ،والدليل مع الراجح ،باب أخر، أو أني أتم الكتاب كامالا على قول واحد
هل هو طالب مبتدأ أو متوسط أو منتهي، إذا  ،وضو الطالب فيختلف باختالعلى كل حال هذا 

يعني تصور المسائل ويفهمها يكفيه مثل  بد أن ينهي الكتاب على وجه مختصر، كان مبتدأ ال
ثم المرحلة الثالثة يقارن في هذه المسائل  ،هذا في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك يستدل لهذه المسائل

 ين والمخالفين مو أدلتهم. بين أقوال الموافق
 

 يقول: ما حكم زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة مع توضيح الخالف الواقع فيه؟ 
على كل حال الذهب المستعمل للقنية هذا كسائر ما يستعمل وما يقتنى ال زكاة فيه، إال أن أراد 

وأنه قول معتبر  سيما اإلنسان أن يخرج الزكاة من باب االحتياط لوجود من يوجب الزكاة فيه، ال
 عند أهل العلم. 

 

 يقول: هل المباح ما استوت فيه المفسدة والمصلحة؟ 
لم يحصل فيه توى طرفاه من حيث الطلب والمنو، أي ساال يلزم أن يترتب عليه مفسدة، إنما ما 

 وال منو.  ال طلب
 

 "انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه اإلمام"ف :هذا من المغرب يقول: هل صحيح أن زيادة
 مدرجة من كالم الزهري؟

لحديث عبادة بن  ؛على كل حال القراءة خلف اإلمام بفاتحة الكتاب ركن من أركان الصالة
لكل مصٍل إال ، والزمة وهذا هو المرجح يقرأ بفاتحة الكتاب(( ن لم))ال صالة لم: الصامت
  المسبوق.



المأموم  فمتى يقرأ ،ورة بالنسبة لإلماموالس وفي بلدنا ليس هناك سكتة بين قراءة الفاتحة
 الفاتحة؟ 

ليجمو بين النصوص ن يقرأ في سكتات اإلمام فبها ونعمت يقرأ المأموم الفاتحة إن تيسر له أ
ذا كان اإلمام يواصل القراءة ن القراءة في سكتاته فيقرأ واإلمام يقرأ، وال يمكن المأموم م ،كلها، وا 

 لكنه بفاتحة الكتاب فقط. 
 

مور التي نراها بدعة فهل نتبعه كالقنوت الذي يفعله المالكية في يقول: لو فعل اإلمام بعض األ
 صالة الصبح؟ 

ن كان الراجح عدمه ،وعلى كل حال لهم أدلتهم ،والشافعية عندهم القنوت في صالة الصبح  ،وا 
يره، إن وجد غيره ال راتبًا وال يوجد غ اً إمام: إنه محدث، في مثل هذا إذا كان حتى قال بعضهم
ذا لم يوجد غيره فال مانو من  ،مو واحد ما يقنت تصل معه، صل إذا كنت ال ترى القنوت، وا 

ن كان الراجح خالفه، ذكرنا مرارًا في رسالة الشيخ محمد ابن اإلمام  ،متابعته؛ ألن له أصل وا 
ي صالة الصبح، يقول: ونصلي خلف الشافعي الذي يقنت ف ،إلى أهل مكة -رحمه هللا-المجدد 

  .وال نصلي خلف الحنفي الذي ال يطمئن في صالته
 طالب:.......

داه اجتهاده إلى هذا، وبين عامي أو مقلد يقتدي بمن تبرأ الذمي مقلد يعني طالب علم أهذا 
ذا لم يوجد غيره  ،معه هذا العمل ال تصل  ال ترى  توأن ،بتقليده، على كل حال إذا وجد غيره وا 

  ؟نعم به،ال بأس فاالقتداء به 
  طالب:......
يعني فرق بين مسألة ال  ،اعتبار أن هذه المسألة يعني ليست خالية من الدليلبلكن  ،ما في شك

 ،ال دليل عليها من بعض األئمة يعني هناك بعض األمور بعض التصرفات ،دليل عليها أصالً 
من المشروع ما يتابو وال تعد  شيئاً  ، ولو ترك اإلمامألن العبرة بالمشروع ؛مثل هذه ال يتابو عليها

يعني ليس باطل  ،له وجه يء مختلف فيه بين أهل العلم، وقوللكن لو جاء بش هذه مخالفة،
  مرجوح، ال مانو من متابعته في مثل هذا.إنما هو القول، 

 

 ،يقول: أنا وأخوتي نريد أن نتصدق بمالنا الخاص لبعض أقاربي من جهة أمي في بلد آخر
أبلغيهم أني غاضب عليهم إلى  :وقال لوالدتي ،ووالدي غضب حين علم ،وهم محتاجون جداا 

فهل  ،ولسنا محتاجين لهذه األموال ،إن أرسلوا هذه األموال، حالنا يا شيخ جيدة يوم القيامة
 وال طاعة لمخلوق حيث أن األموال من أموالنا الخاصة؟  ،يجوز لنا إرسال هذه األموال



ولو اقتضى ذلك التحايل على  ،ما أمركم به، وأن تطيعوا فيعلى كل حال عليكم أن تبروا بأبيكم
م ما أرسلتم أنتكون ت ترسله إلخوانها في البلد الثاني، ، بأن تعطوا أمكم شيئاً مثل هذا العمل

 خوانها. واألم بدورها قامت بإرسالها إلى إألخوالكم أعطيتم األم، 
 

 ورجمها القردة؟  ،هذا يقول: عن حديث القردة التي زنت في الجاهلية
الجاهلية هذا موجود، امة في س: القباب ،أي نعم هذا في صحيح البخاري في أمور الجاهلية

 وليس هو بمرفوع لكنه في الصحيح. 
 

 هذه من المغرب تقول: هل يجوز لإلنسان أن يقوم الليل كله أشكل علينا قول هللا تعالى:
ا َوِقَياماا{ دا ِهْم ُسجَّ  ؟ [( سورة الفرقان44)] }َوالَِّذيَن َيِبيُتوَن ِلَربِ 

والخالف في العشر األخيرة من  ،ما أحياء ليلة كاملة إلى الفجر -عليه الصالة والسالم-النبي 
، لكن مو ذلك -عليه الصالة والسالم-وأيقظ أهله  ،زرهوشد مئليله،  جاء فيها أنه أحيا، رمضان

ال ثبت عنه أنه ينام ويقوم.  ما ثبت عنه أنه صلى ليلة إلى الصبح، وا 
 

يأتي إلي هل هو من إنشاد ضائع فلمن له مبلغ من المال  :اإلمام بعد الصالة ليقول: هل قو
 الضالة؟ 

إلنشاد مثل هذا، المساجد ما بنيت المسجد خارج المسجد ال بأس، أما الو صنو ذلك عند باب 
ن كان ال يطلب شيئاً ل  لكن مو ذلك يتورع عن مثل هذا. ،لنفسه، وهو محسن في إنشاده هذا, وا 

 هل الحية والثعبان لها نفس الحكم؟  :يقول
كن يقصد هذا، الحية قتل جنان البيوت؟ يميعني يش؟ حية والثعبان لها نفس الحكم، حكم إال

  .الحيةهي  ؟ويش معنى جنان البيت والثعبان منها،
 
 


